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 لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا
            مديرية التربية لشرق الجزائر

  
  

 ثانوية الحميز الجديدة .             

   ثانوي  الثانيةالسنة                              الفصل األول 

 2020/2021                           تسيير واقتصاد  الشعبة:

 د  30و  اــــس 01 المدة:                           قانون ال مادة:في  فرض 
 

  يحتوي الموضوع على ثالثة أجزاء 
    نقاط( 06الجزء األول: )   

  اآلتية:أجب عن األسئلة        
 من بين فروع القانون العام الداخلي يوجد القانون الدستوري والقانون اإلداري، بين الفرق بينهما؟  (1
 لسن قانون ماهي الخطوات التي يجب اتباعها، اذكرها )دون شرح(، اشرح الخطوة األخيرة. (2

 

     نقاط( 06الجزء الثاني: )
لم يجد حال في التش   ريا فاس   تش   ار قاض   يا، ف ش   ار وعند الفص   ي في  بين تاجرين نزاع  يعرض على قاض   : 01السننن  

 علي  باالستعانة بالقواعد االجتماعية أو العلوم األخرى.
'' يكون ثمن البيا مس    تحقا في الوقت الذي يقا في  تس    ليم المبيا ما  دنيمال انونقالمن  388 تنص المادة :02السنننن  

 لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بخالف ذلك ''
 من خالل ما  رست 

 المطلوب: 
 يعتبر ناكر للعدالة؟ لكيال بها القاضي التي يستعين ماهي المصادر( 01 من )السند (1
 .ما نوع هذه القاعدة القانونية عرفها (02 السند)من  (2
 هذه القاعدة القانونية من حيث الصيغة )اللفظ(؟ معيار (02 السند)استخرج من  (3

   نقاط( 08الجزء الثالث: )
دعوى قضائية لدى احدى المحاكم يطالب بتعويض من البلدية التي قامت بنزع ملكيت   " حمدأ السيد " رفاالوضعية:   

القطعة وعرضت حيثيات القضية على القاضي الذي من أجي المنفعة العامة وهي بناء ثانوية على هذه لقطعة أرض 
 ا.سيصدر فيها حكما بتاريخ الجلسة المقررة للنظر والحكم فيه

 المطلوب: 
 أي قسم من أقسام القانون يستعمل  القاضي عند اصدار أحكام ، عرف ؟ (1
 أذكر أي فرع من فروع هذا القانون سيطبق في هذه الحالة، عرف ؟ (2
 ماهي المحكمة التي اتج  اليها السيد أحمد في هذه الحالة ما التعريف؟ (3
 أمامها ،  عرفها ؟ الهيئة القضائية الثانية التي يمكن الطعن  ماهي (4

                  انتهى الموضوع
 1من  1صفحة                                                    
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 التصحيح النموذجي 
 الموضوع األول 

 

 نقاط(  6الجزء األول )
 أجب على األسئلة التالية: -
 نظام الحكم، ويتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القانون األساسي لل ولةيعد ( القانون ال ستوري: 1

 ، كما تقرراختصاصات كل منهما)تشريعية، تنفيذية قضائية( و والسلطات العامة)جمهوري، ملكي، ديمقراطي ...الخ( 
 ن(  1.5))كالضرائب، الخدمة الوطنية ...الخ( العامة لألفراد.  والواجبات)كحق التعليم، الصحة ... الخ(  الحريات

أ ائها عند  وتحكم نشاطها )الحكومة( تنظم السلطة التنفيذيةهو مجموعة القواعد القانونية التي  :اإل اريالقانون  -
 ن( 1.5))تعيين، ترقية، فصي ...الخ(  وعالقة ال ولة بموظفيهاكإدارة المرافق العامة  وظائفها اإل ارية

االقتراح، الفحص، مرحلة التصويت والتصديق، مرحلة اإلصدار، مرحلة النشر.  :لسن قوانين يتم وفق المراحل التالية( 2
 ن( 0.5) القوانين.وتتم في الجريدة الرسمية المخصصة لنشر كافة  مرحلة النشر هي المرحلة األخيرة -ن(  2.5)
 

  نقاط( 6الثاني )الجزء 
فاذا لم يجد فمقتضى  العرففاذا لم يجد بمقتضى  مبا ئ الشريعةحكم القاضي بمقتضى ( إذا لم يوج  نص تشريعي 1

حتى ال يكون ناكر  القضاءفاذا لم يجد فيلجا الى  الفقهفاذا لم يجد فيلج  الى  مبا ئ القانون الطبيعي وقواع  الع الة
 ن( 2.5)للعدالة 

ألنها  القواع  التي يجوز لألفرا  االتفاق على مخالفتهاهي  :تعريفهان(  1) مكملة )مفسرة(،( نوع القاع ة القانونية 2
االلزام وكي ، وهذا ال يعني انها اختيارية بي لها طابا تتعلق بمصالح االفرا  المخاطبين بها وال تمثل إرا ة المجتمع العليا

 ن( 1.5) ما هنالك ان شروط تطبيقها عدم االتفاق على مخالفتها.
 ن( 1) عرف يقضي بخالف ذلكما لم يوجد اتفاق أو معيار هذه القاع ة القانونية من حيث الصيغة )اللفظ(: ( 3
 

  نقاط(: 08)الجزء الثالث  
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العالقات  تعريفه: ن( 1) العامالقانون ( القسم الذي يستعمله القاضي هو 1

 ن( 1) والسيادةالتي تكون الدولة طرفا فيها باعتبارها صاحبة السلطة 
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة التنفيذية )الحكومة( وتحكم نشاطها  :تعريفه :ن( 1) القانون اإل اري( 2

 ن( 1) عند أدائها وظائفها اإلدارية كإدارة المرافق العامة وعالقة الدولة بموظفيها )تعيين، ترقية، فصي ...الخ(
 ن( 1)تشكي قاعدة النظام اإلداري في الجزائر وتنظر في المنازعات اإلدارية  تعريفها: ن( 1) اإل اريةالمحكمة ( 3
هو قمة الهرم اإلداري في  تعريفها: ن( 1) ال ولةمجلس هي  الهيئة القضائية الثانية التي يمكن الطعن أمامها (4

 ن( 1)اإلدارية الجزائر وهو هيئة مقومة ألعماي الجهات القضائية 
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